Rabakovský
ZPRAVODAJ
prosinec 2010
Čtěte: - Slovo starosty - Zastupitelstvo - Určitě bude v kronice - Před padesáti lety - Počasí: sněhová nadílka a jiné.

Vážení spoluobčané!
Staré obecní zastupitelstvo skončilo svou
práci, a to nové právě začíná. Nastal čas
zhodnotit činnost posledních čtyř volebních
let. A hned v úvodu je možné s jistotou říci, že činnost byla velmi dobrá a
předsevzaté úkoly byly plněny a splněny, a snad každý je může hodnotit s
uspokojením.
Jmenujme například rekonstrukci zvoničky, vybudování cesty k chatám,
instalaci zabezpečovacího sytému obecního úřadu, údržbu v obci, údržbu
hřbitova, třídění komunálního odpadu a v neposlední řadě je nutné jmenovat i
významnou finanční výpomoc občanům jak na zmírnění dopadů finanční krize,
tak i příspěvek na elektrickou energii a také bezplatný odvoz komunálního
odpadu, což mají opravdu jen málokde. Navíc tu byl i příspěvek studujícím
žákům škol.
Umožnilo to dobré hospodaření obce. Zde musím připomenout a vyzvednout
zásluhu Bláži Živné, která naše obecní finanční záležitosti obětavě a svědomitě
spravovala celých 16 let a tak s úctou a čistou vzpomínkou na ni je na místě ještě
jednou jí – naposledy – poděkovat.
Můžeme konstatovat, že staré odstupující zastupitelstvo dostalo plné
absolutorium.
Před zastupitelstvem nově zvoleným stojí úkoly běžné, obvyklé, ale i nové a já
pevně věřím, že je budeme plnit stejně dobře a ke spokojenosti celé obce.
Spoluobčané již byli seznámeni s našimi plány na volební období
a zastupitelstvo již odsouhlasilo finanční příspěvek důchodcům z Rabakova.
Vzhled obce bude opět patřit k prioritám činnosti a tak bych chtěl poděkovat
všem, kdo se v minulém období o něj zasloužili a starali se o prostranství před
svými domy, pracovali na prostranství veřejném nebo přispěli jinou činností.
Věřím, že k budoucímu dílu přiloží zas svou ruku. Nejen oni, ale i další občané.
Neboť co si neuděláme, to nebudeme mít.
Nastupuje čas vánoční, blíží se konec roku 2010 a budeme se těšit, že rok příští
nám každému přinese hodně zdraví, štěstí a radosti. Nastupuje čas rozzářených
dětských očí pod vánočním stromečkem i čas zaslouženého veselí z příchodu
nového roku 2011.
A tak já – jako starosta obce - vám všem za sebe a také za zastupitelstvo přeji,
abyste byli zdraví, šťastní a splnily se vaše sny!
Antonín Živný – starosta obce

Když
na štědrý den
sněží
Josef Jindra

Slovo starosty
Padá a padá
Holubí peří hřeje
zemi záda
Soused k sousedu
odmetá cestu
Padá a padá
až vzduch
je čistý a svěží
Barevná světýlka
v sobě i venku
a celý den sněží.
Půlnoc se vyjasní
Orion s dvěma psy
vyvede na pastvu
stádo hvězd
Obloha velebná
černá a zlatá
Stojíme v úžasu
Hodino dobrá a
svatá
v papučích
ve sněhu
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Tváře nového zastupitelstva

místostarosta

Starosta

člen

člen

Ze zasedání obecního
zastupitelstva
V tomto
roce
se
konalo
8 veřejných zasedání obecního
zastupitelstva. Zastupitelé se na
nich zabývali běžnou agendou
obce a především těmito úkoly:
- Vybudováním cesty k chatám.
Pozemek byl vykoupen od pana
Josefa Martínka za 29.400 Kč a
zhotovení cesty provedla fa
Svoboda za 59 663 Kč.
- Zakoupením 3 kontejneru na
tříděný odpad.
- Volbou místostarosty za zesnulou pí. Bl. Živnou. Zvolen byl
p. Jiří Najman.

člen

finanční komise

člen

- Hospodaření obce převzala
paní Marcela Hrůšová.
- Zastupitelstvo odsouhlasilo na
zmírnění hospodářské krize dát
občanům finanční příspěvek na
elektrickou
energii
v celkové
hodnotě 74 000 Kč.
- Mimo tohoto, ještě další
příspěvek na školné žákům a to
každému žáku základní školy
2000 Kč a žáku střední školy
3000 Kč.
- Dále byl poskytnut příspěvek
na pohřebné pozůstalým po
zemřelé paní Živné a paní
Švorcové, po 5000 Kč.
- Rovněž i poplatkové známky
na popelnice byly občanům
hrazeny z obecního rozpočtu.
Nové zastupitelstvo, které bylo
zvoleno 6. listopadu, si vytyčilo
v plánu činnosti na své volební
období toto:

kontrolní komise

člen
-vybudování nové autobusové
zastávky u hřbitova
-nátěr oken a žlabů u OÚ
-údržbu obce a hřbitova
Dále se nové zastupitelstvo
usneslo, že budou i nadále
známky na popelnice hrazeny
z obecního rozpočtu.
Nadále se bude pokračovat
v celonočním svícení VO.

Odsouhlaseno bylo i poskytnutí
vánočního příspěvku každému
důchodci,
občanu
Rabakova
v hodnotě 2000 Kč.
Zprávu podává starosta obce
Živný Antonín



Vydalo obecní zastupitelstvo obce Rabakov spolu s obecním kronikářem pro vnitřní potřebu občanů a přátel obce Rabakov.
Případné dotazy, připomínky nebo podněty zasílejte na adresu OÚ Rabakov, nebo Švorc M., Rabakov 12, 29404 Dol. Bousov,

Náš Rabakov 2010 - stana 3 ze 4

KRONIKA
Určitě přijde do kroniky
Úmrtí:
p. Blažena Živná (1945) –
zemřela 22. 6. Pohřbena byla do
rodinné
hrobky na místním
hřbitově 26.6. Za obec se s ní
rozloučil kronikář obce M. Švorc.
p. Ludmila Švorcová (1925)
zemřela 15. 8. Smuteční rozloučení se konalo 19. 8. v domě
smutku, odkud byla převezena na
místní hřbitov a uložena do
rodinné hrobky.
Jubilea:
60. výročí oslavila paní Steklá
Jiřina a 85. výročí paní Švorcová
Ludmila.

Odstěhovali se:
Pí. Petra Miclíková se svými
dvěmi dětmi Martinem a Matějem
Přihlásili se:
Paní Nataša Procházková (1959)
a pan Lukáš Procházka (1980),
oba do čp. 11.
Pan Fečík Miloslav (1962) se
synem Matůšem (1994) oba do
čp. 1
Pan Kučera Jaromír (1977) se
ženou Monikou (1977) a synem
Jaromírem (2000) se přihlásili do
čp. 4
Stavby a nemovitosti
U čp. 11 byly odstraněny
všechny
hospodářské
stavby
a bylo ponecháno jen domovní.
čp. 12. část usedlosti patřící L.
Švorcové, si nechali na sebe
přepsat od své matky ještě za
jejího života, její dvě dcery L.
Koptíková a S. Doubková.
Na rekultivovaném pozemku na
bývalém šutráku, vedle čp. 18,
byla zahájena příprava na stavbu
rodinného domu panem ing.
Novotným z Dolního Bousova.
Zavážení
pískového
lomu
naproti hřbitovu se blíží téměř ku
konci.

Volby
28. a 29. 5., se konaly volby do
parlamentu. Z 50 registrovaných
voličů jich přišlo 42 a jeden
neregistrovaný volič, který přišel
volit s volebním průkazem.
Výsledky voleb: Strana číslo 4
Věci veřejné získala 2 hlasy; s. č.
6 KSČM – 1 hl.; s. č. 9 ČSSD –
12 hl. s. č. 15 TOP 09 – 2 hl.; s. č.
17 KDU – ČSL – 4 hl.; s. č. 21
suverenita-blok Jany Bobošíkové
– 2 hl.; s. č. 23 Česká pirátská
strana – 2 hl.; s. č. 26 ODS – 18
hl.
Celorepublikově volby vyhrála
ČSSD, přesto se do vlády
nedostala, protože ODS, TOP 09
a Věci veřejné, utvořili koalici
s nadpoloviční většinou křesel
v dolní komoře.
Nastal tak
paradox, že vítězná strana musela
přejít do opozice.
Tohle se nemohlo stát u nás, při
komunálních volbách 15. a16. 10.
neboť máme v současné době
jedinou kandidátku a tak by volby
platily, i kdyby každý ze
zastupitelů volil jenom sám sebe
a ani to ne. Ale nestalo se tak a
volby dopadly takto:
Z 51 voličů na seznamu, přišlo
volit 41 občanů, jeden hlas byl
neplatný. Získané hlasy:
1. A. Živný
31 hlasů
2. J. Škaloud
39 hlasů
3. J. Steklá
30 hlasů
4. Lib. Fečíková 33 hlasů
5. Zd. Šrajla
28 hlasů
6. Jos. Svatoš
31 hlasů
7. Jos. Anděl
31 hlasů
8. J. Živný
31 hlasů
9. Mil. Šurovský 32. hlasů
Z nich za starostu zvolen A.
Živný čp. 26, místostarosta Jiří
Škaloud čp. 13, finanční kom.
Josef Svatoš čp. 18 a revizní kom.
J. Steklá čp. 9.
Stalo se před 50. roky
Co se přihodilo v roce 1960,
jsem již napsal v prvním letošním

zpravodaji, který byl vlastně
vydán za uplynulý rok, a proto se
nyní zmíním o roce 1961. Možná
to tak bude lepší. Pro ty, co věří
na padesátiletý cyklus, to může
býti inspirativní.
Ale i pro mnohé z nás co máme
tato léta ještě v živé paměti,
myslím, že neuškodí si letmo
z nich něco připomenout a osvěžit
si tak paměť.
Hned na první straně čtenáře
zaujme
článek
o
krupobití
a velkých
škodách,
které
napáchalo. V článcích o JZD je
psáno i o sloučení pěti družstev
z okolí.
Dočteme se tu i o chatách,
snímkování
TBC,
mlékárně,
křížku, požárním sboru a další
zajímavosti.
Do stavu manželského tento rok
vstoupila Zdena Banýrová a Věra
Adášková.
Rabakovský poklad.
Zní to úsměvně, ale já to tak
rozhodně cítím. Našla se to totiž
naše první kronika, která po celá
ta léta ležela někde pozapomenuta
v čp. 11. Díky paní Procházkové,
která ji našla a vrátila obci,
můžeme nyní opět nahlédnout do
autentických zápisů tehdejších
kronikářů.
Vzhledem k 50. výročí naší
současné kroniky a nalezení té
staré, hodlám mezi svátky
uskutečnit
opětovné
čtení
z kroniky a při té příležitosti obě
kroniky a obrazovou přílohu
vystavit
k nahlédnutí
všem
zájemcům.
Kronikář obce
Švorc Miloslav
Ostatní zprávy a zajímavosti
Již do prvního vydání našeho
zpravodaje letos jsem do něho
vložil několik snímků o nebývalé
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sněhové nadílce. To jsem ještě
netušil, že nás čeká další příděl a
stejně mocný. Celkově se starým
slehlým sněhem, jsem ho naměřil
63 cm silnou vrstvu.

I během roku byl srážkový
příděl nadnormální a to i přes
letní sucho. Celkem doposud
napršelo 824mm. Vždyť 26. - 28.
9. napršelo v jednom tahu 115
mm. To je víc jak 1hl na metr2.
Zloději
… zase navštívili Rabakov.
V čp. 13. odcizili nějaké železo.
Přestože je pan Škaloud sám
vypátral a policii nahlásil, dosud
nebyli potrestáni.

Horkovzdušný balón
Za zmínku stojí i podívaná při
přistání horkovzdušného balonu
u železniční zastávky v podvečer
21. srpna. Seběhlo se nás tam
několik zvídavých a nakonec jsme
jim i pomohli při balení toho
kolosu. Jak jsme se dozvěděli,
doletěli sem z Dětenic, protože
bylo téměř bezvětří.

Oslava
8. 3., byl zas po dlouhých letech
připomenut MDŽ. Schůze OV
byla tohoto dne ukončena malým
pohoštěním.

A nová zima se letos ohlásila
opět řádnou sněhovou nadílkou.

Havárie
Před domkem pana Anděla se
srazily dva motocykly. Jeden
z nich na místě shořel.

K desátému výročí nového milénia, jsem se pokusil po vzoru mých
předchůdců zaznamenat a zachovat tak pro budoucno st, co nejvíce podstatného
z naší obce.
Vše jsem zatím zachytil a popsal v několika cyklech pod společným názvem.
„Toulky Rabakovem“. Pro ukázku zde představím výňatek z jedenáctého dílu,
nazvaném a popisujícím „ Místopisné názvy“:
… Co se dá vyčíst z kronik?
První názvy se můžeme dočíst ze zápisů v 22. roce, ale tam kronikář popisuje
jmenovitě pouze rybníky, ať zavodněné, či již vypuštěné a přetvořené na pole,
louky nebo lesy. Zato v roce 1940 se objevuje nádherná přehlídka veškerých
jmen a názvů. Posuďte sami:
Výpisy z první obecní kroniky, rok 1940, str. 87 až 89:
I.
Jméno obce
–úředně:Rabakov
–lidově:Rabakov. Říká se na Rabakov i do
Rabakova. Na Rabakově, ale i v Rabakově.
II.
jména části obce: - „Na Pile“. Dvě usedlosti u rybníka Pilského.
V jedné z nich bydlíval panský pilař, který řídil pilu pod hrází tohoto rybníka,
která byla ku konci 19. století zrušena.
„Horní konec“, část obce na severu, výše položená.
„Dolní konec“, anebo také „Pod kopcem“ jižní díl obce, nejníže položené. ….
…. Ojedinělé pomístné názvy:
Od severu k jihu na východní straně:
„Vohrádka“. Role snad nějak kdysi ohrazené.
„Na bubně“. Panské pole v podobě velké krtiny nebo bubnu
„Bělizna“. Role opukovitá ornice, bělavé barvy.
„Široké“, „V Širokých“. Velký širý lán panského pole.
„U Kamenky“. Role, kde na dolení mezi, ještě před padesáti lety stávala
hruška, prastará, Kamenka zvaná. Plánička to byla.
„U Vidláku“. Role i louky u starého, vypuštěného rybníka téhož jména, který
u svého severního konce vybíhal do podoby vidlice.
„Na stráni“. Role a luka svažující se dolů k lukám a strouze. …

Mimořádné události.
Netýkaly
se
sice
přímo
Rabakova, ale přesto se dotkly asi
každého z nás.
Pomíjivost slávy a lidského bytí
celému světu připomněl tragický
pád Polského vládního speciálu,
kde zahynulo, spolu s polským
prezidentem a jeho chotí, téměř
sto dalších představitelů Polska,
když pilot nezvládl přistání za
špatné viditelnosti.
Neuplynul ani týden a příroda
zase dala najevo svou převahu
nad lidským snažením, to když
vybouchla sopka na Islandu a její
mrak prachu zastavil leteckou
dopravu téměř v celé Evropě na
řadu dní. Jen u nás to mělo
příznivý účinek, nebe nebylo
počmárané od letadel.
Kronikář obce Švorc Miloslav

…

v dalších dílech se snažím popsat „Cesty a pěšiny“, „Vody kolem Rabakova“
„Dominanty“, „Usedlosti“, „Místní folklor“, „Stromy“, a řadu dalších.
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